Deelnemers van de spirituele feestdag 28 april 2019
Een entree kaartje kost slechts 29 euro. Daar krijg je voor, alle mediums gratis, niet
meer dan 100 man mogen binnen van 10 tot 16.30. om 15.15 begint er een eindact
op het podium. een heerlijke lunch, soep, een consumptiebon, een herinnering
presentje mee naar huis,u gezelligheid. Mijn 4de boek te zien. (deze keer geen
grote presentatie, maar gewoon aanwezig). en kijk vast naar de deelnemerslijst
hieronder van alle lieve mensen die aanwezig zijn. je kunt vast op hun site kijken
1 Petri Rekmans _ medium. Tarotiste: Www.innerlijk-weten.nl een echte topper.
2 Mama Hennie----- gastvrouw aan de stand van Monique. Verkoop haar boeken
en sieraden.
3 Marga Jansen--------- tarotist, verzorgt heksen-lessen, kruidenheks,
homeopaat, van de bekende winkel het kruidenheksje op de geldropseweg nr 80,
www.hetkruidenheksje.nl tel. 061215609
4 Frans de Bohlander – paragnost, medium: praktijk de droomvlinder tel 0172572934
5 Jolanda Vos --- paragnost, medium: www.jolandavos.com tel 0624499588
6 Ans van Galen -Top --- zandlezen, pendelen. De Sand Witch ( ze is ook echt
een zand heks hoor, een hele lieve witte zandheks). Groep op facebook Email:
ansvangalen@gmail.com tel. 0612323112
7 Cindel—intuïtief geleide tekening lezen, daardoor leer je jezelf beter kennen of
krijg je advies over iets. Spiritueel.cindel@outlook.com tel 0630643933
8 Suzanne schmitz--------- tarot, therapeute, praktijk voor intuitieve HSPer.
Www.suzzanneschmitz.com en www.soulsenses.nl Tel. 06200085698
9 Floor—readings in combinatie met Crowley tarot, tel nr. 0622493911.
10 Paul Post—“ Paragnost en healer uit Geldrop. Website: www.volgjepad.nl , tel. 06
236 39 590. Hoi mooi mens, ik geef deze dag korte healingen. Daarin kijk ik met je
mee naar jouw energie en jouw leven. Evt. blokkades die jou nog tegenhouden om
je leven VOLUIT te gaan leven kunnen we samen weghalen. Vrij worden, krachtiger
en meer in evenwicht. Voel je welkom”.
11 Louise van Berlo—readings Crowley tarot, hypnose counseling, reiki
– www.RE-Mind.eu Email info@louisevanberlo.nl of info@Re-Mind.eu.
12. Marty Gevers— Tarotkaarten met psychodynamische
ondersteuning. psychodynamisch therapeut. www.martygevers.nu Tel:
06 46 23 80 44 info@martygevers.nu
13 Marie Heleen Schoofs— Right Attitude geeft ruimte aan je zijn! Door
gewrichten opnieuw of anders in te sturen, krijg je de innerlijke ruimte die nodig is
om vrij te bewegen. Middels behandelingen, bewegingslessen, workshops en
massages

creëer ik een balans tussen lichaam en geest. info@rightattitude.nl Right
Attitude, Bolwerk 5664 PB Geldrop 06-18193300
14 Mieke Froon tarotist miekefroon@hotmail.com .

15. Greta Roberts—Medium met encaustiek schilderen voor u met
boodschap. www.gretaroberts.nl .
16. Linda Ista –medium www.lindaista.nl tel 0620087687 info@lindaista.nl
17. Friso: Tarotist met Crowley tarot Email friso.berg@gmail.com tel. 0682262350
18. Frank : de Frank…. Ontspannings-massage.
Deze twee komen er ook nog bij en er volgen er hopelijk nog
19. Moniekske – energetische behandelingen.
20. Marieke Crone- Tarotist met Crowley- www.facebook.com/mycronespirit van
Crone spirit.
21 Gihlaine Vos de Wael - dierentolk medium. www.dierentolkghislaine.com
22 Nicole Rutten- LCP Life Couch Plus korte kennismaking met metamorfose
massage. Een zachte aanraking met aandacht zonder oordeel. Op de
handen
vandaag.het
zelfhelend
vermogen
aansprekend.
www.lifecoachplus.nl
23 Josy Loumen - Crowley tarot, reikimaster, medium,
fysiotherapeut. www.josyloumen.be tel 0032.486403413
24 Monique van de Goor- Bloesemremedies Asten "Een remedie voor u op
maat gemaakt" Voor inzicht, doordat je gaat luisteren naar je innerlijke natuur.
Werk o.a. met Bach Bloesems en De Nederlandse Bloesem Remedies.U krijgt
een flesje mee. Email: monique.vandegoor@chello.nl
25 Juana Meurs - tarotist, contact met overleden dierbaren, fotolezeres.
www.tarotistenuana@hotmail.com FB tarotiste Juana. Tel 0653777447 email email
tarotistejuana@hotmail.com
26 Roos van den Berg : Dierentolk site: www.communicerenmetdieren.eu
27 Franca van den Bosch : Medium site: tel 0640410194

De zeer enthousiaste altijd vriendelijke vrolijke Mary Jane Jonkman van KM
Promotions. is onze lieve spreekster van de dag. assisteert waar nodig.
Life Muziek aanwezig. erg gezellig. Het is namelijk geen paranormaal beurs maar
een gezellige bijeenkomst van gelijkgestemden

Loek Bouma komt als eind act op het podium met zijn warme stem readings
geven over numerologie en readings met de tarot. Ik ben echt fan van hem, zo
goed! ook algemene kennis doe je op over deze onderwerpen voor elk wat wils.

Jerry gastheer bij de entree.
lieve groet vast weer Monique.

